Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földtani és Geokémiai Intézetében működtetett kutatási infrastruktúrák működési
szabályzata

I. A Földtani és Geokémiai Intézetben (FGI) az alábbi, bármely hazai vagy külföldi
felhasználó által a jelen szabályzat alapján hozzáférhető kutatási infrastruktúra
működik: Optikai és katódlumineszcencia mikroszkóp egység, Fourier transzformációs
infravörös spektroszkópiai laboratórium, Röntgenanalitikai Laboratórium, Stabilizotópgeokémiai

Laboratórium,

Szerves

geokémiai

Laboratórium

és

Mikroszonda

Laboratórium. Az egyes kutatási infrastruktúrákat képező műszerek, és a velük
elvégezhető

vizsgálatok

rövid

leírása

megtalálható

az

intézet

honlapján

(www.geochem.hu).
II. A kutatási infrastruktúrák üzemeltetését az intézet tudományos csoportjai végzik,
amelyek azonban az intézeten belül nem képeznek önálló gazdasági egységeket. A
kutatási infrastruktúrák üzemeltetését az FGI igazgatójának felügyeletével az egyes
tudományos csoportok vezetői irányítják. A csoportvezetők személye és elérhetősége
az FGI honlapján megtalálható. A kutatási infrastruktúrákat működtető tudományos
csoportok tevékenységére mindazon rendelkezések és szabályzatok érvényesek,
amelyek az FGI egészére is vonatkoznak. A kutatási infrastruktúrák igénybe vétele csak
jogszabályba nem ütköző alkalmazás esetén lehetséges.
III. A kutatási infrastruktúrákat igénybe venni szándékozó intézeti kutatók a
csoportvezetőkhöz juttatják el a műszer-felhasználási igényeiket, amit az illetékes
osztályvezetők véleményeznek, majd a felhasználásról az intézet vezetője dönt.
IV. A kutatási infrastruktúra igénybevétele biztosított bármely hazai vagy külföldi
felhasználó számára is.. A vizsgálatokat kérelmező, nem az FGI személyi állományához
tartozó külső természetes személlyel, együttműködő vagy megbízó jogi személy
képviselőjével konzultálva a csoportvezetők írásban kutatási tervet dolgoznak ki és
egyeztetnek az infrastruktúra használati rendjéről. Az ettől való minden utólagos eltérést
a kutatási infrastruktúrák vezetőivel egyeztetni, szükség esetén írásban rögzíteni kell. A
felhasználási kérelmet a csoportvezető továbbítja az illetékes osztályvezetőnek
véleményezésre, aminek alapján az intézet vezetője dönt az igényelt vizsgálat
végrehajtásának módjáról, ütemezéséről, valamint az ellentételezés mértékéről. A

kutatási infrastruktúrához történő hozzáférés alapja a igényelt vizsgálat leírását,
valamint az előzetesen egyeztetett költséget (lásd VI. pont) tartalmazó megrendelés,
amely az FGI részére levélben, faxon, vagy elektronikus formában érkezhet. A
megrendelés visszaigazolását az FGI titkársága végzi, amely tartalmazza a vállalási
határidőt is. Az FGI a vizsgálatok elvégzéséről a megrendelő részére jelentést készít,
amelynek másodpéldányát az FGI könyvtárában őrzi.
V. A kutatási infrastruktúrák működtetését a legtöbb esetben az érintett tudományos
csoportok vezetői által kijelölt csoporttag, esetleg az intézet valamely más munkatársa
végzi. Speciális esetekben, amikor a megrendelő részéről történő jelenlét indokolt az
infrastruktúra használatakor, a kutatási infrastruktúra működtetése a külső megrendelő
és az intézet egy vagy több munkatársa részvételével zajlik. A kutatási infrastruktúra
működtetésében részt vevő megrendelő, vagy annak képviselője az intézet működésére
vonatkozó szabályok kötelező betartásával vesz részt a munkában. A külső felhasználó
az intézet vezetése által a munkára kijelölt operátor utasításait egyet nem értés esetén is
köteles betartani, ez esetben kifogással az intézet vezetőjéhez kell fordulni. A szabályok
be nem tartása esetén a felhasználó további munkavégzése az intézet területén nem
lehetséges, erről az intézet vezetése értesíti a megrendelőt.
VI. Külső felhasználók számára a kutatási infrastruktúrák használata során felmerülő
költségek non-profit áron kerülnek elszámolásra. A dokumentáltan OTKA kutatási
projekt terhére történő megrendelések 30%-os kedvezményben részesülnek. Az FGI
kutatóival közös publikációt eredményező munka esetén a megrendelő 30-50%
kedvezményben részesül, a feladat jellegétől és a közös publikálásban való részvétel
mértékétől függően. A nem rutinméréseket tartalmazó igények egyedi elbírálás alá
tartoznak.
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